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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

1. Сертификат курса «Разработка дистанционных технологий обучения для гуманитарных 

специальностей».Карагандинский экономический университет,университет 

казпотребсоюза. (72 часов). г.Караганда. 17 январь -17 февраль 2011 г.  

2. 2011 жылдың 31 қазаннан 12 қарашаға дейін  «Дене тәрбиесі және спорт» 
мамандығы бойынша біліктілік жетілдіру курсынан сертификат. Академик Е.А.Бөкетов 
ат.Қарағанды мемлекеттік университеті. 

3. CERTIFICATE of completion the prepation traning for the exam on the lifesaver degree 
(according to the standarts of ILS) .  The traning included:  1) Learning of first aid in 
accordance with the guidelines of the European Resuscitation Council (30 h). Uralsk, 
December 9-24, 2012  

4. Сертификат. Принял участие в работе круглого стола на тему: «Перспективы 

подготовки специалистов в области физической культуры и спорта». 21 февраль, 2013 г. 

ЗКИТУ, г.Уральск. 

5. Сертификат. М.Өтемісов ат.БҚМУ-дың біліктілікті арттыру және кадрларды қайта 
даярлау аймақтық институтында «Емдік дене шынықтыру мен массаждан» 
біліктілікті арттыру курсынан 78 сағат көлемінде дайындықтан өтті. 11 ақпан-15 
мамыр 2013 ж.Орал қаласы. 

6. Сертификат. Круглого стола на тему: Актуальные проблемы развития массого спорта в 

Республике Казахстан,странах ближнего и дальнего зарубежья» 28 марта 2014 г ЗКГУ 

им.М.Утемисова.  г.Уральск. 

7. Сертификат. Тоғызқұмалақ зияткерлік қауымдастығы. «Қазақстан 
Республикасында тоғызқұмалақты дамытудың төрешілік мәселелері»атты 
жаттықтырушылар мен төрешілердің республикалық әдістемелік семинар-кеңесіне 
қатысып, 24 сағат біліктілік тәжірибесі жинады. Орал қаласы,16-18 қаңтар 2014 ж. 

8. Сертификат. «Тәжірибеге бағытталған оқыту» атты семинар-тренинг. М.Өтемісов 
ат.БҚМУ. 28 қаңтар,2015ж.  

9. Сертификат. Дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесі» пәні бойынша 
VII Республикалық студенттік олимпиада. (жетекшілік) Қазақтың спорт және 
туризм академиясы, Алматы қаласы. 15 сәуір,2015 ж. 

10. Certificate. Springer Link user traning. 27 март,2015 г. 
11. Сертификат. This certificate is issued to confirm successful  achievement  of English 

level Elementary. ЖОО ПОҚ ИИДМБ базалық ЖОО тәжірибесі мен кәсіпкерлік 
дағдыларын дамытуды есепке алумен күшейте дайындау үшін ЖОО профессор-
оқытушы құрамының біліктілігін арттыру курсы. 240 сағат. Абай атындағы ҚазҰПУ. 
11 қараша- 27 желтоқсан 2016 ж.  Алматы қаласы. 

12. Certificate. Has successfully completed all requirements for completion of the project work on 

Methods of Teaching Disciplines in 21st  Century Pedagogy Micro Degree. Swiss American 

Academy. 2016 ж. 

13. СЕРТИФИКАТ.Прослушал  курс лекций в период с 16 по 19 апреля 2018 года в объеме 

32 часов профессора Национального университета физического воспитания и спорта 

Украины Платонова Владимира Николаевича по теме «Современная система подготовки 

спортсменов высокого класса».КазАСТ,Алматы-2018. 

14. СЕРТИФИКАТ.Confirms that during the period from 12:02 for 16.02.2018 Ryskaliyev Sayat 

Has listened a course of lectures of Professor of the Leipzig University (Germany) Ulrich 

Hartmann of physiological problems of training loads and muscular adaptation in sport. 

КазАСТ,Алматы-2018 

15. CERTIFICATE.Confirms that during the period from 09.04.2018 for 13.04.2018  Ryskaliyev 

Sayat Has listened a course of lectures of Honorary Professor Ronald Maughan and Dr. Susan 

Margaret Shirreffs of School of Medicine in the St. Andrews University (United 



Kingdom).Theme of the lectures: Sports Nutrition,Sports Physical Therapies. КазАСТ,Алматы-

2018 

16. CERTIFICATE may, 02-04, 2019 jw marriott hotel ankara/turkey Sayat Ryskaliyev 

participated in innovation and global issues congress v organized under the name of inglobe 

congress platform by universities and public organizations. 

17. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi SERTİFİKA 15.04.2019 - 04.05.2019 

tarihleri arasında Kazak Spor ve Turizm Akademisinin Doktora öğrencisi  Sayat Ryskaliyev 

Fakültemizde“Eğitimin Güncel İçeriği Bağlamında Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yönetsel 

Yeterliliğinin Oluşturulması” konusu çerçevesinde 72 saat araştırma, inceleme ve staj 

çalışmalarına katıldı. 

18. Certificate. International conference on sports for all and wellness. Certificate of presentation 

25-28 april 2019 Alanya,Antalya,Turkey. Has attented the 2nd International Conference on 

Sports For All Wellness (ICSAW). 

19. Certificate. International conference on sports for all and wellness. Certificate of Participation 

25-28 april 2019 Alanya,Antalya,Turkey. Has attented the 2nd International Conference on 

Sports For All Wellness (ICSAW). 

 
  

ОПЫТ РАБОТЫ 

 

 Западно Казахстанский педогогический университет им.М.Утемисова 
 студент                                                                                                                          2000г.-2004г. 

 Западно- Казахстанский аграрно - технический университет  
преподаватель каф «Теория и методика преподавания физичкого воспитания» 2004г.-2005 г.                                        

 Западно Казахстанский педогогический университет им.М.Утемисова 
 магистратура                                                                                                                 2005г.-2007г. 

 Западно- Казахстанский аграрно - технический университет  
старший преподаватель каф «Теория и методика преподавания физичкого воспитания» 

2009г.-2017 г.       

 Западно- Казахстанский инновационно-технологический университет магистр, старший 

преподаватель кафедры «Естественно-научных дисциплин»  педагогического факультета                                                                                                                                                      

2019г. 
                                    

 

 

 

 

       ПУБЛИКАЦИИ 

 

1. Мектептегі жоғары сынып оқушыларының дене тәрбиелеу сабағындағы қазақ ұлттық 

ойындарын өткізудің әдістемелік ерекшіліктері. Республикалық конференция; Дене тәрбиесі 

жаршысы.Дене тәрбиесінің ұлттық ғылыми-практикалық орталығы.№1,2 Алматы,2007 ж 

2. Жоғары сынып оқушыларының арасында дене тәрбиесі пәнін  өткізуде қазақтың  ұлттық 

ойындарын пайдаланудың ерекшіліктері. Республикалық конференция;Жастардың дене 

тәрбиесі мен бастапқы әскери дайындыққа үйретудің өзекті мәселелері.Орал,2008 ж. 

3. Оқушылардың дене пішінінің даярланғандығының теориялық негіздері. М.Өтемісов 

атындағы БҚМУ «Дене шынықтыру пәнінің даму бағыттары» атты VII Азиада ойындарына 

арналған  халықаралық ғылыми-теориялық конференция. 3 желтоқсан, 2010 жыл.118-121 

беттер 

4. Бастауыш сынып оқушыларының гимнастика сабағында ұлттық ойын элементтерін 

пайдалану М.Өтемісов атындағы БҚМУ «Дене шынықтыру пәнінің даму бағыттары» атты 



VII Азиада ойындарына арналған  халықаралық ғылыми-теориялық конференция  3 

желтоқсан, 2010 жыл. 131-134 беттер 

5. Бастауыш сыныптарда жалпы дамыту жаттығуларын ұлттық ойындар арқылы 

ұйымдастыру   М.Өтемісов атындағы БҚМУ «Дене шынықтыру пәнінің даму бағыттары» 

атты VII Азиада ойындарына арналған  халықаралық ғылыми-теориялық конференция  

      3 желтоқсан, 2010 жыл.135-138 беттер 

6. Дене тәрбиесі сабақтарында қозғалысты үйрету кезеңдерінің әдістемелік 

ерекшеліктері. М.Өтемісов атындағы БҚМУ 80 жылдығына арналған «Жоғары мектептегі 

білім, ғылым және инновация: кешегісі, бүгіні және ертеңі» атты халықаралық ғылыми-

практикалық конференция 23-24 қараша, 2012 жыл.162-164 беттер 

7. Жасөспірімдердің  патриоттық қасиеттерін қалыптастыруда ұлттық ойындардың 

алатын орны. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 «Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі:  жаңа бағыттары  және  оқытудың  инновациялық  

технологиялары» атты  аймақтық  ғылыми-тәжірибелік конференция  27 наурыз,2013 

жыл.184-187 беттер. 

8. Мектепте азаматтық қорғанысты ұйымдастыру мен өткізу әдістемесі. М.Өтемісов 

атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. 

«Қазақстан – 2050» стратегиясы: дене шынықтыру мен спорт арқылы ұлттың денсаулығын 

нығайту» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 28наурыз,2014 жыл 163-

168 беттер; 

9. Дене мәдениеті саласындағы педагогикалық технологиялар. М.Өтемісов атындағы 

Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті.«Қазақстан – 2050» стратегиясы: дене 

шынықтыру мен спорт арқылы ұлттың денсаулығын нығайту» атты халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференциясы 28 наурыз,2014 жыл. 222-227 беттер 

10. ЖОО студенттерінің денсаулық сақтау әрекетіне деген саналы қатынасының 

қалыптасуын педагогикалық тұрғыда үлгілеуМ.Өтемісов атындағы БҚМУ 

«EXPO-2017» халықаралық көрмеге арналған «Қазақстанның индустриалды-инновациялық 

дамуы:трендтері,мәселелері мен келешегі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция. 9 маусым, 2016 жыл.185-187 беттер 

11. Продолжительность жизни населения как ориентир для нормативов физической 

подготовленности Министерство образования и науки Российской Федерации 

Министерство спорта Российской Федерации Управление физической культуры и спорта 

Белгородской области Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет  «Актуальные проблемы внедрения комплекса ГТО и развития массового 

спорта»Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием, приуроченной к 140-летию Белгородского государственного национального 

исследовательского университета ноября 2016 года 328-333 беттер 

12. Орта мектептерде дене тәрбиесін ұйымдастырудың оқушылардың дене дамуына 

тигізетін ықпалы М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

Хабаршы №2-2012ж Орал қаласы.189-192 беттер 

13. Мектеп оқушылары денесін жетілдіру талаптарының  кейбір педагогикалық түрлері 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті.Хабаршы №4-2012ж Орал 

қаласы.20-26 беттер 

14. Гимнастикамен шұғылдануға  балаларды іріктеу М.Өтемісов атындағы Батыс 

Қазақстан мемлекеттік университеті Хабаршы №1-2013ж Орал қаласы.136-140 беттер. 

15. Болашақ дене тәрбиесі және спорт маманының педагоги-калық шығармашылыққа 

даярлығы: кейбір әдіснамалық және тәжірибелік ықпалдар. М.Өтемісов атындағы Батыс 

Қазақстан мемлекеттік университеті Хабаршы №2-2015ж Орал қаласы. 

16. Мектепте «дене тәрбиесі» пәнінен  жаңартылған білім беру мазмұнын жүзеге асыру 

жағдайында мұғалімдерді дайындау. Ғылыми-теориялық журнал.Дене тәрбиесінің теориясы 

мен әдістемесі. ISSN 2306-5540. №1(51) 2018ж ҚазАСТ.Алматы қ.Б.6-13 



17. Болашақ дене мәдениеті мұғалімдерінің басқарушылық құзыреттілігін 

қалыптастырудың кейбір мәселелері. «Тұрақты даму мүдделерінде үздіксіз білім беру: жаңа 

сын-тегеуріндер»Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 2-кезең 

материалдары.2018 ж.  6 желтоқсан. Қазақстан, Қостанай қ.Б.147-149 

18. Болашақ дене мәдениеті мұғалімінің басқарушылық құзыреттілігінің 

ерекшеліктері.Материалы IV Международной научно-практической конференции «GLOBAL 

SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA», г.Астана,  21 января 2018 Б.68-70  

19. Cпорттық қызметтегі педагогикалық ерекшеліктер. «Дене шынықтыру мен спорт 

құралдары арқылы ұлт денсаулығын нығайту» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті.  Орал қ, 

6.04.2018Б.131-135; 

20. Болашақ дене мәдениеті мұғалімдерінің басқарушылық құзыреттілігінің 

сипаттамасы.Ғылыми-теориялық журнал.Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі. ISSN 

2306-5540 №1(55) 2019ж ҚазАСТ.Алматы қ.Б.28-32; 

21. Жобалық жұмыс – болашақ дене мәдениеті мұғалімінің басқарушылық құзыреттілігін 

қалыптастыру құралы ретінде. БҚМУ ХАБАРШЫСЫ,ISSN 1680-0761,№1(73) 2019ж 

М.Өтемісов атындағы.БҚМУ.Орал қ. Б.145-152; 

22. Дене мәдениеті мұғалімдерінің басқарушылық құзыреттілігін қалыптастырудың 

әдіснамалық амалдары. Рarticipated in innovation and global issues congress v organized 

under the name ofinglobe congress platform by universiteties and public organizations. 

innovation and global issues congress v 2019.мау, 02-04, 2019  ankara/тurkey Б.870-875; 

23. Тhe real condition of the management expertise in the professional formation of physical 

culture’s specialist. 2.International conference on sports for all and wellness. 25-28 april 2019 

Alanya,Antalya,Turkey Б.675-679; 

24. Имидж –болашақ дене мәдениеті мұғалімінің басқарушылық құзыреттілігінің  өзегі 

ретінде. Международная федерация университетского спорта Международная ассоциация 

университетов физической культуры и спорта Министерство образования и науки 

Республики Казахстан Казахская академия спорта и туризма.IX Международная научная 

конференция студентов и молодых ученых «Университетский спорт: здоровье и 

процветание нации» 10-13 октября 2019 года.  г.Алматы; 

25. Дене шынықтыру және спорт педагогикасындағы оқытудың белсенді әдістері. Ғылыми-

теориялық журнал.Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі. ISSN 2306-5540 №1(50) 

2017 ж ҚазАСТ.Алматы қ.Б.29-33; 

26. Исследование  уровня формирования управленческой компетентности  будущих 

педагогов физической культуры среди  вузов Казахстана. Министерство спорта 

Российской Федерации ,Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, Всероссийская научно-практическая конференция. «МОЛОДЕЖЬ В НОВОМ 

ТЫСЯЧЕЛЕТИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ». 25 февраля 2020 г.  

27. Болашақ дене мәдениеті мұғалімінің басқарушылық құзыреттілігін қалыптастырудың 

компоненттері мен көрсеткіштері .Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ХАБАРШЫСЫ Алматы 

қаласы, 2020ж. 

    

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ 

 

1. Doshybekov Aydin Bagdatovich, Erdos Niyazakynov Bagdatovich,Untaev Haldar 

Kambarovich,Ryskaliyev Sayat.Genesis of Ideas Marketingin the Field of Physical Education 

and Sport «Man In India» (India),-2017,-Vol. 97 –Iss.2.-P.781-789 Журнал «Man In India» 

входит базу данных Scopus. 
 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ 

1. Спорт педагогикасы М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. 

       Оқу құралы. БҚМУ РБО,2013 жыл 

2. Методические рекомендации и программа подготовки к итоговой государственной 

аттестации специальность 5В010800 – «Физическая культура и спорт».  М.Өтемісов 

атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті.БҚМУ РБО, 2016 ж 

3. 5В010800 – «Дене шынықтыру және спорт» мамандығына арналған қорытынды 

мемлекеттік аттестаттау бойынша әдістемелік нұсқаулық және оқыту бағдарламалары. 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті.БҚМУ РБО, 2016 ж 

 

 

 

 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование 

дисциплины 
Специальность Ссылка на 

внутреннем сайте  
1. Дене мәдениеті 

мұғалімінің имиджі 

мен басқарушылық 

құзыреттілігі 

5В010800- Физическая культура и спорт wkitu.kz 

2. Дене шынықтыру 

және спорт теориясы 
мен әдістемесі 

5В010800- Физическая культура и спорт wkitu.kz 

3. Гимнастика және 

оқыту әдістемесі 
5В010800- Физическая культура и спорт wkitu.kz 

4. Волейбол және оқыту 

әдістемесі 
5В010800- Физическая культура и спорт wkitu.kz 

5. Дене шынықтыру 

және спорт 

менеджменті 

5В010800- Физическая культура и спорт wkitu.kz 

6. Дене мәдениеті 5В010800- Физическая культура и спорт wkitu.kz 

7. Дене шынықтыру 
және спорт 

педагогикасы/Дене 

шынықтыру және 

спорт саласындағы 
педагогика этикасы 

6В 01401 wkitu.kz 

 




